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Samenwerkingsovereenkomst t.b.v. gegevensuitwisseling met de Eenheid Veiligheid en de 

afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving van de Gemeente ... in het kader van Toezicht en 

Handhavingstaken: 

Aanleiding 

De medewerkers van Toezicht en Handhaving zijn belast met de handhaving van de APV en worden 

ingezet op toezicht op de in het Integraal Veiligheidsplan geprioriteerde delicten/veiligheidsthema’s.  

 

Een aantal concrete taken betreft het ondersteunen van de politie, het houden van (preventief) 

toezicht in het publieke domein en bestuursrechtelijke en strafrechtelijke handhavingstaken. Toezicht 

en Handhaving bezit en verkrijgt door uitoefening van haar taak gegevens die bij kunnen dragen aan 

het opsporen en voorkomen van strafbare feiten en handhaving van de openbare orde. 

 

Zowel de politie als de gemeente heeft van overheidswege een verantwoordelijkheid voor het houden 

van toezicht op en handhaving van de orde en veiligheid in het publieke domein. Omdat, gezien de 

taakstelling, de werkzaamheden en belangen van beide organisaties elkaar raken en zelfs 

overlappen, is het noodzakelijk voor een effectieve uitvoering van deze taken dat gegevens worden 

uitgewisseld. 

 

Dit convenant wordt afgesloten tussen de gemeente ... en de politie district ... stad ten behoeve van 

het verstrekken van politie-informatie aan de afdeling Toezicht en Handhaving.  

 

 

Ontwikkelingen met betrekking tot het samenstellen van specifieke informatieproducten binnen de 

politie in 2013 hebben ertoe geleid dat het convenant destijds is aangepast.  

Ten behoeve is het convenant n.a.v. recente ontwikkelingen in het criminaliteitsbeeld wederom 

aangepast. 

 

Dit convenant wordt tevens aangemerkt als besluit, bedoeld in art. 20 Wet Politiegegevens. 

 

Dit convenant is besproken in, en opgesteld in opdracht van de driehoek van de stad .... 

 

Partijen 

 

Tussen: 

 Politie Eenheid ..., district ... stad 

 Gemeente ..., Eenheid Veiligheid 

 Gemeente ..., Vergunningen, Toezicht en Handhaving 

 Openbaar Ministerie, parket … 

  

Ondergetekenden: 

 Politiechef Eenheid ...   

 Burgemeester van ...  

 Plaatsvervangend hoofdofficier parket …   

 

Het zwaarwegend algemeen belang dat tot verstrekking aan voormeld samenwerkingsverband 

noodzaakt, betreft een integrale handhaving van de openbare orde en veiligheid, en het voorkomen 

en opsporen van strafbare feiten op het gebied van de tussen de partijen afgesproken prioritaire 

delicten/veiligheidsthema’s en handhaving van de APV.  
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Doel 

 

Het doel van onderhavig samenwerkingsverband is: 

 

- Het voorkomen en opsporen van strafbare feiten, namelijk:  

 

 het herkennen en aanspreken van veelplegers waardoor herhaling van strafbare 

feiten mogelijk voorkomen kan worden; 

 het herkennen van mensen met een gebiedsontzegging, hetgeen versneld kan leiden 

tot aanhouding van deze personen door de politie; 

 het opsporen van gestolen voertuigen en voertuigen met gestolen kentekens. 

 
- Het handhaven van de openbare orde, namelijk: 

 

 Herkennen van personen waarvan een redelijk vermoeden van schuld bestaat dat zij 

de openbare orde reeds hebben verstoord, aan het verstoren zijn of op zeer korte 

termijn zullen gaan doen; 

 Bepalen van gezamenlijke inzet van de politie en medewerkers Handhaving en 

Toezicht op hotspotlocaties door de deelnemers van het handhavingsoverleg;  

 Het nemen van preventieve maatregelen door de gemeente ter voorkoming van 

openbare ordeverstoringen. 

 
- Het verlenen van hulp aan hen die deze behoeven, namelijk: 

 
 bezoeken van slachtoffers van woninginbraak en, indien gewenst, bespreken van 

maatregelen om herhaling te voorkomen (preventieve rol). 

 

Partijen achten samenwerking noodzakelijk teneinde deze doelen te bereiken. 
 
Voor wat betreft het verstrekken van gegevens zijn partijen gebonden aan de huidige voor hen van 
toepassing zijnde wet- en regelgeving, beroepscodes e.d. (Wet Bescherming Persoonsgegevens, Wet 
politiegegevens enz.) 

 

Ten aanzien van de informatie-uitwisseling worden verder de volgende bepalingen in acht 

genomen: 

 

Wijze van verstrekking 

 

Persoonsgegevens worden slechts verstrekt door de politie aan de verantwoordelijke binnen de 

Eenheid Veiligheid van de gemeente ... (inclusief deelnemers aan het handhavingsoverleg met de 

politie) en aan de teamleider van Toezicht en Handhaving. Deze verstrekking vindt plaats via een 

email, waarna een automatische verzending aan genoemde personen volgt. De teamleider is 

verantwoordelijk voor het doorverstrekken aan de toezichthouders, voor zover zij dit nodig hebben 

voor het vervullen van hun toezicht- en handhavingstaak. Ook kunnen medewerkers van Toezicht en 

handhaving  direct fysiek gebriefd/ geïnstrueerd worden door ambtenaren van politie op projecten en 

werkzaamheden betrekking hebbend op genoemde onderwerpen/categorieën in dit convenant. 

 

Categorieën van gegevens 

 

Aan de in het convenant genoemde partners worden politiegegevens verstrekt die worden verwerkt 

overeenkomstig de artikelen 8 en 13, 1e lid Wpg, voor zover zij noodzakelijk zijn voor het doel van de 

samenwerking en voor zover zij noodzakelijk zijn voor de taak van de betreffende partner. 

 

De partner(s) verplicht(en) zich ertoe de verstrekte gegevens uitsluitend te gebruiken voor het doel 

waarvoor zij zijn verstrekt. 

 

De politie verstrekt slechts strafrechtelijke gegevens na toestemming van het bevoegd gezag, zijnde 

het OM. Het OM toetst of er opsporings- en/of vervolgingsbelangen in het geding zijn.  
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Verstrekking van politiegegevens ingevolge dit besluit, beperkt zich tot: 

 NAW-gegevens en foto’s van verdachten van strafbare feiten en veelplegers in de wijken waar 
betreffend team Toezicht en Handhaving opereert, zoals woning- en auto-inbraken, 
(winkel)diefstal, straatroof, fietsendiefstal en vernieling; 

 Dagelijkse verstrekking van een voor de Gemeente ... ontwikkelde versie van de Dagmonitor. 
Bijlage 1 bevat een uitleg m.b.t. de inhoud van deze versie van de Dagmonitor; 

 Tweewekelijkse verstrekking van de cumulatieve Dagmonitor ten behoeve van het bepalen 
van de hotspots voor de inzet van van toezichthouders op hotspots in de stad; 

 NAW-gegevens en foto’s van personen die een gebiedsontzegging hebben of die al 
ruimschoots in de aandacht van de politie staan vanwege eerdere delicten; 

 Kentekengegevens van auto’s brommers en scooters om gestolen voertuigen op te sporen; 

 NAW-gegevens, inclusief telefoonnummer, van slachtoffers van woninginbraak inclusief 
informatie omtrent de Modus Operandi per woninginbraak na afstemming met het 
inbrakenteam van de politie; 

 Overige relevante informatie, voor zover betrekking hebbend op bovenstaande inhoudelijke 
onderbouwing. 

 

De door de politie verstrekte gegevens mogen door de ontvangende partij worden 

gebruikt voor: 

 Het uitvoeren van toezicht en handhaving in de betreffende wijken en het gericht inzetten van 

capaciteit op hotspots; 

 Het contacteren van slachtoffers van woninginbraak m.b.t. het geven van gerichte 

inbraakpreventieadviezen. 

 

Nadrukkelijk wordt vermeld dat de gegevens niet gebruikt kunnen worden voor het genereren van 

sturingsinformatie op tactisch en strategisch niveau. 

 

Registratie, bewaren en vernietigen 

 

Er wordt niet meer informatie in het bestand van elke deelnemer vastgelegd dan noodzakelijk om 

eventuele acties uit te voeren. Verder mogen politiegegevens niet worden samengevoegd met 

bestanden van de andere deelnemer, indien die bestanden ook voor andere doeleinden, dan het doel 

van dit convenant, gebruikt worden. 

 

De verstrekte gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel van de 

samenwerking met een maximum van 1 jaar na verstrekking en met inachtneming van de termijnen in 

de voor iedere partner toepasselijke wet- en regelgeving, beroepscodes, e.d.  

 

De teamleiders van de Eenheid Veiligheid en van Toezicht en Handhaving zijn verantwoordelijk voor 

het vertrouwelijk omgaan, bewaren en vernietigen van de gegevens.  

 

Deze systemen zijn afdoende beschermd tegen onbevoegd gebruik. De beveiliging voldoet tenminste 

aan de wettelijke eisen geldend voor gegevens van klasse II van de Wet bescherming 

persoonsgegevens. 

 

Geheimhouding en doorverstrekken 

 

 Ten aanzien van de politiële gegevensverstrekking is, voor wat betreft geheimhouding, artikel 7 

Wet politiegegevens van overeenkomstige toepassing. 

 Een ieder die betrokken is bij de uitvoering van het convenant en daarbij de beschikking krijgt over 

politiegegevens, waarvan hij het vertrouwelijk karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden, en 

voor wie niet reeds, uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift een geheimhoudingsplicht 

geldt, is verplicht tot geheimhouding, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hem tot 

bekendmaking verplicht of voortvloeit uit zijn taak bij de uitvoering van deze regeling. 

 De ontvanger van politiegegevens mag deze alleen doorverstrekken voor zover een bij of 

krachtens de wet gegeven voorschrift daartoe verplicht of hun taak tot verstrekking noodzaakt. Dit 

geldt niet alleen voor personen die zijn belast met de verwerking van politiegegevens of die de 

gegevens direct van de politie hebben gekregen, maar ook voor eventuele tweede en volgende 
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ontvangers, die de gegevens doorverstrekt hebben gekregen. Ook zij zijn aan de 

geheimhoudingsplicht verbonden. 

 Er geldt een geheimhoudingsplicht voor de partijen, en hun medewerkers, aan dit convenant. 

Deze plicht strekt zich uit tot de geheimhouding van persoonsgegevens en politiegegevens, ook 

indien het convenant niet meer van kracht is. De gemeente zal iedere medewerker die 

politiegegevens verstrekt krijgt, regelmatig wijzen op haar of zijn geheimhoudingsplicht. 

 De gegevens worden uitsluitend aangewend voor het doel waarvoor zij zijn verstrekt. Gegevens 

worden zonder toestemming van de verstrekker niet overgedragen, of verder verstrekt, aan niet 

convenantpartners en zijn niet raadpleegbaar voor niet convenantpartners. 

Geheimhoudingsvoorschriften in wet- en regelgeving van de convenantpartners worden in acht 

genomen. 

 

Beveiliging 

 

De gegevens worden bewaard op een veilige plaats onder verantwoordelijkheid van het bevoegd 

gezag en worden vertrouwelijk behandeld. De teamleiders van de Eenheid Veiligheid en van de 

Toezicht en Handhaving dragen zorg voor de beveiliging van de persoonsgegevens van de 

betrokkenen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. De verantwoordelijke treft 

daarvoor de nodige passende technische en organisatorische maatregelen. 

 

Deze maatregelen betreffen onder meer maar niet uitsluitend: 

(a) maatregelen met betrekking tot de fysieke toegang tot de persoonsgegevens; 

(b) het vereiste niveau van beveiliging; 

(c) de lees- en schrijfbevoegdheden van de medewerkers. 

 

Ontvangst direct informatie politieambtenaren 

Medewerkers van Toezicht en Handhaving nemen de wetten en regels in acht in relatie tot de directe 

ontvangst van persoonsgegevens van politieambtenaren. Zij delen deze onder geen beding met 

derden buiten de professionele sfeer, dat wil zeggen het delen van gegevens geschied enkel met 

collega’s die de informatie nodig hebben voor de uitvoering van de projecten en werkzaamheden 

betrekking hebbend op dit convenant. 

 

Duur van het samenwerkingsverband 

 
Dit convenant treedt in werking na ondertekening door de politiechef van de regionale Eenheid ... 
en het bevoegd gezag. 
Dit besluit is geldig tot een jaar na dagtekening en kan telkens voor de duur van een jaar worden 
verlengd. Elke verlenging wordt voorafgegaan door een evaluatiemoment. Partijen zijn bevoegd om 
het samenwerkingsverband te beëindigen op ieder moment dat het beoogde doel is bereikt of het 
zwaarwegend algemeen belang niet meer aanwezig wordt geacht. 
 

Evaluatie samenwerkingsverband 

 

In de laatste maand van de looptijd van dit convenant worden de probleemsituatie en de werkwijze 

geëvalueerd om te kijken in hoeverre het doel is bereikt en of het verstrekken van gegevens voor het 

betreffende doel als middel heeft gewerkt en nog noodzakelijk is. Dit convenant kan door partijen 

tussentijds worden beëindigd. 

 

 

Getekend: 
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Bijlage 1: Inhoud Dagmonitor 

 

De Dagmonitor voor de Gemeente ... bevat een dagelijks overzicht per wijk tot op postcodeniveau van 

die incidenten die een beeld opleveren over de stand van zaken met betrekking tot de openbare orde.  

Voor een aantal incidenten geldt echter dat informatie tot op postcodeniveau onvoldoende is om 

gericht capaciteit te kunnen plannen of maatregelen te kunnen nemen ter voorkoming van openbare 

ordeverstoringen. In voorkomende gevallen zijn straten te lang of is het noodzakelijk een beeld te 

hebben van een bepaalde hoek of plein etc. van een straat. Derhalve is voor die incidenten 

verstrekking tot op huisnummerniveau noodzakelijk. Op de volgende pagina volgt een overzicht van 

de maatschappelijke klassen (incidentcodes in BVH) die in de Dagmonitor voor de Gemeente ... zijn 

opgenomen,  

Hieronder volgt een uitleg op de thema’s waarvan gegevens tot op huisnummerniveau worden 

verstrekt: 

 

 Woninginbraken: Bezoeken van slachtoffers van woninginbraak en bespreken van 

maatregelen om herhaling te voorkomen (preventieve rol); 

 Auto-inbraken (levering op huisnummerniveau met bijvermelding van de formulering “ter 

hoogte van”, daar het huisnummer niet één op één gekoppeld kan worden aan de plaats 

delict/ bewoners van de woning met betreffend huisnummer): Als blijkt dat ter hoogte van een 

bepaald adres herhaaldelijk wordt ingebroken, kan dit een reden zijn voor het nemen van 

preventieve maatregelen zoals extra verlichting of beplanting. 

 Overvallen/ straatroven (in het geval van straatroven levering op huisnummerniveau met 

bijvermelding van de formulering “ter hoogte van”, daar het huisnummer niet één op één 

gekoppeld kan worden aan de plaats delict/ bewoners van de woning met betreffend 

huisnummer): Landelijk beleid binnen de politie is gericht op de integrale aanpak van High 

Impact Crimes (criminaliteit met grote impact op het slachtoffer), waaronder overvallen en 

straatroven. Informatie tot op huisnummerniveau wordt gebuikt voor het nemen van 

preventieve maatregelen, zoals extra verlichting of inzet van Toezicht en Handhaving op 

specifieke locaties in het geval van zeer lange straten, zoals de Amsterdamse Straatweg. 

 Meldingen overlast jeugd: Gegevens tot op huisnummer niveau worden in eerste aanleg niet 

vanuit BVH gedeeld. Mocht blijken dat vanuit zowel de politie als de gemeente er in een 

bepaald postcodegebied het aantal meldingen dusdanig oploopt, dan kan de politie de 

Gemeente ... voorzien van informatie op huisnummerniveau (“ter hoogte van”) en van 

informatie over de aard van de melding en betrokkenen. Deze informatie maakt gerichtere 

inzet van Toezicht en Hand mogelijk, biedt mogelijkheden de achtergrond van de melder te 

onderzoeken en een gesprek met de melder aan te gaan en kan leiden tot preventieve 

maatregelen zoals extra verlichting of beplanting. 
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sleutel omschrijving MK tbv gemeente Huisnummer?

A10     DIEFSTAL UIT/VANAF PERSONENAUTO                             x ja

A11     DIEFSTAL UIT/VANAF VAARTUIG                                 x

A12     DIEFSTAL UIT/VANAF ANDERE VERVOERMIDDELEN                   x

A20     GEKWAL. DIEFSTAL IN/UIT WONING                              x ja

A21     GEKWAL. DIEFSTAL IN/UIT BOX/GARAGE/SCHUUR                   x ja

A22     GEKWAL. DIEFSTAL IN/UIT WINKEL                              x

A23     GEKWAL. DIEFSTAL IN/UIT BEDRIJF/KANTOOR                     x

A24     GEKWAL. DIEFSTAL IN/UIT SPORTCOMPLEX                        x

A25     GEKWAL. DIEFSTAL IN/UIT HOTEL/PENSION                       x

A26     GEKWAL. DIEFSTAL IN/UIT SCHOOL                              x

A30     DIEFSTAL IN/UIT WONING (NIET GEKWAL.)                       x ja

A31     DIEFSTAL IN/UIT SCHOOL (NIET GEKWAL.)                       x

A32     DIEFSTAL IN/UIT BEDRIJF/KANTOOR (NIET GEKWAL.)              x

A33     DIEFSTAL IN/UIT HOTEL/PENSION (NIET GEKWAL.)                x

A34     DIEFSTAL IN/UIT BOX/GARAGE/SCHUUR/ERF (NIET GEKWAL.)        x ja

A35     DIEFSTAL IN/UIT SPORTCOMPLEX (NIET GEKWAL.)                 x

A40     ZAKKENROLLERIJ/TASSENROLLERIJ                               x

A50     WINKELDIEFSTAL                                              x

A70     DIEFSTAL PERSONENAUTO                                       x

A71     DIEFSTAL MOTOR                                              x

A72     DIEFSTAL FIETS                                              x

A73     DIEFSTAL BROMFIETS/SNORFIETS                                x

A74     DIEFSTAL ANDER VERVOERMIDDEL                                x

A75     DIEFSTAL VAARTUIG                                           x

A76     DIEFSTAL VRACHTAUTO/BESTELAUTO                              x

B10     DIEFSTAL MET GEWELD UIT/VANAF PERSONENAUTO                  x ja

B11     DIEFSTAL MET GEWELD UIT/VANAF VAARTUIG                      x

B12     DIEFSTAL MET GEWELD UIT/VANAF ANDER VERVOERMID              x

B20     GEKWAL. DIEFSTAL MET GEWELD IN/UIT WONING                   x ja

B21     GEKWAL. DIEFSTAL MET GEWELD IN/UIT BOX/GARAGE/SCHUUR        x ja

B22     GEKWAL. DIEFSTAL MET GEWELD IN/UIT WINKEL                   x

B23     GEKWAL. DIEFSTAL MET GEWELD IN/UIT BEDRIJF/KANTOOR          x

B24     GEKWAL. DIEFSTAL MET GEWELD IN/UIT SPORTCOMPLEX             x

B26     GEKWAL. DIEFSTAL MET GEWELD IN/UIT SCHOOL                   x

B30     DIEFSTAL MET GEWELD IN/UIT WONING (NIET GEKWAL.)            x ja

B32     DIEFSTAL MET GEWELD IN/UIT BEDRIJF/KANTOOR (NIET GEKWAL.)   x

B33     DIEFSTAL MET GEWELD IN/UIT HOTEL/PENSION (NIET GEKWAL.)     x

B34     DIEFSTAL MET GEWELD IN/UIT BOX/GARAGE/SCHUUR (NIET GEKWAL.) x ja

B40     ZAKKENROLLERIJ/TASSENROLLERIJ MET GEWELD                    x ja

B50     WINKELDIEFSTAL MET GEWELD                                   x

B60     DIEFSTALLEN MET GEWELD PERSONENAUTO                         x

B61     DIEFSTAL MET GEWELD MOTOR                                   x

B62     DIEFSTAL MET GEWELD FIETS                                   x

B63     DIEFSTAL MET GEWELD BROMFIETS/SNORFIETS                     x

B64     DIEFSTAL MET GEWELD ANDER VERVOERMIDDEL                     x

B66     DIEFSTAL MET GEWELD VRACHTAUTO/BESTELAUTO                   x

B70     STRAATROOF                                                  x ja

B72     OVERVAL IN WONING                                           x ja

B73     OVERVAL OP OVERIGE OBJECTEN                                 x ja

B74     OVERVAL OP GELD- EN WAARDETRANSPORT                         x ja

C10     VERNIELING VAN/AAN AUTO                                     x

C20     VERNIELING VAN/AAN OPENBAAR VERVOER/ABRI                    x

C30     VERNIELING VAN/AAN OPENBAAR GEBOUW                          x

C40     VERNIELING OVERIGE OBJECTEN                                 x

C50     VANDALISME/BALDADIGHEID                                     x

E10     SCHIETPARTIJ (ZONDER VERVOLG)                               x

E11     VECHTPARTIJ (ZONDER VERVOLG)                                x

E15     STEEKPARTIJ (ZONDER VERVOLG)                                x

E16     RUZIE/TWIST (ZONDER VERVOLG)                                x

E31     BRAND (GEEN BRANDSTICHTING)                                 x

E35     MELDING OVERLAST JEUGD                                      x

E36     OVERLAST VUURWERK (ZONDER GEVOLGEN)                         x

E38     OVERLAST IVM ALCOHOL/ DRUGS                                 x

E41     OVERLAST ZWERVERS                                           x

F11     OPENLIJKE GEWELDPLEGING TEGEN GOEDEREN                      x

F12     OPENLIJKE GEWELDPLEGING TEGEN PERSONEN                      x

F13     BRANDSTICHTING                                              x

F40     BEZIT HARD-DRUGS (LIJST 1)                                  x

F41     BEZIT SOFTDRUGS (LIJST 2)                                   x

F42     HANDEL E.D. HARD-DRUGS (LIJST 1)                            x

F43     HANDEL E.D. SOFTDRUGS (LIJST 2)                             x

F46     AANTREFFEN DRUGS (GEEN VERDACHTE)                           x

F47     OVERIGE DRUGSDELICTEN                                       x

F530    BEDREIGING                                                  x

M061    GELUIDSHINDER HORECA                                        x

M062    GELUIDSHINDER EVENEMENT                                     x

M106    OPENLUCHTRECREATIE                                          x

M131    AFSTEKEN VUURWERK                                           x

M134    BEZITTEN/VERVAARDIGEN/VOORHANDEN HEBBEN/AFLEVEREN VUURWERK  x  


